िज हािधकारी कायालय, नांदेड

जािहरात . 2020/मशाका-1/आ था-1/ . .01
िद.11/05/2020
“िज हा आप ती यव थापन अिधकारी’’ हे पद आऊट सोिसग ऑफ िससोस पसन हणुन भर याची जािहरात
िज हािधकारी कायालय, नांदेड कायालयासाठी “िज हा आप ती यव थापन अिधकारी’’ हे पद आऊट सोिसग
ऑफ िससोस पसन हणनु भर याकरीता िद. 18/05/2020 पयत अज मागिव यात येत आहेत.
1. पदाचे नाव
िज हा आप ती यव थापन अिधकारी
2. पदसं या
एक (01)
3. काळ मयादा
आऊट सोिसग ऑफ िससोस पसन हणनु पणु पणे िन वळ ता पु या व पात
िद.28/02/2021 पावेतो राहील.
4. ठोक वेतन
30000/- . ित मिहना (या यती र त कोणतेही भ ते देय राहणार नाहीत)
5. शै णीक अहता
मा यता ा त िव ािपठाची पदवी/पद यु तर पदवी
(सामािजक शा े)
6. अनभु व
1. िकमान 03 वषाचा अनभु व (शासक य/िनमशासक य/ वायत
सं था/महानगर पािलका) यातील िकमान दोन वष अनभु व आप ती
यव थापनाचा असावा.
2. मराठी व इं जी भाषेचे चांगले ान असने इ ट.
3. िटपणी लेखन अहवाल लेखन याम ये िवशेष ािव य.
4. शासक य कामा या अनभु वास िवषेश ाधा य दे यात येईल.
5. वरील बाब ची पुतता होत अस यास व क प हाताळ याचा पवु ानभु व
अस यास अशा उमेदवाराचा सदर पदासाठी िवचार के ला जाईल.
7. अजदाराने अजासोबत खालील कागदप ा या शासक य राजप ीत अिधकारी यांनी सा ांक त के ले या ती जोडणे
बंधनकारक राहीत.
a. िकमान शै णीक अहता व यावरील शै णीक अहता परी ा उ तीण अस याचे
गुणप क व माणप .
b. शाळा सोड याचा दाखला/ज म दाखला.
c. अनभु व माणप .
d. शासक य कामाचा अनभु व अस यास याबाबतचे माणप .
e. क प हाताळ याचा पुवानभु व अस यास याबाबतचे माणप .
f. अिधवास माणप
g. लहान कुटूंब अस याचे माणप आव यक आहे.
8. अज करावयाची प दत
a. इ छुक उमेदवारांनी उमेदवारांनी अजासोबत शै णीक अहता व अनभु वा या परु ा या या सा ांक त ती जोडा यात
अ यथा अजाचा िवचार के ला जाणार नाही.
b. इ छुक उमेदवारांनी िद.18/05/2020 पवु िज हािधकारी कायालयात अज दाखल करावा, या तारखेनंतर येणा-या
अजाचा िवचार के ला जाणार नाही.
c. ा त झाले या पा अजदारापैक िनवड कर याचे व नाकारावयाचे अिधकार िज हािधकारी, नांदेड यांना राहतील.
d. अटी/शत व उमेदवारांनी करावयाचा अजाचा नमनु ा www.nanded.nic.in वर उपल ध आहे.
e. पा /अपा उमेदवारांची यादी िद.21/05/2020 रोजी www.nanded.nic.in या संकेत थळावर िस द कर यात
येईल.
f. उमेदवारां या मल
वा रत/ु ाखती िद.26/05/2020 रोजी घे यात येतील.
िज हािधकारी तथा अ य
िज हा िनवड सिमती, नांदेड

पा ते या अटी व शत :1. इ छुक उमेदवारांनी भरती
येसाठी जािहरातीम ये िदलेला िदनांक व वेळेनस
ु ार उपि थत रहावे.
पो टामाफत प पाठिव यात येणार नाही. भरती
येसाठी पा उमेदवारांची यादी िज हािधकारी
कायालय, नांदेड यांचे नोटीस बोडावर व www.nanded.nic.in या संकेत थळावर िस द कर यात
येईल. तसेच िनवडले या उमेदवाराची िनयु ती आदेशाची त नोटीस बोडावर व उपरो त
संकेत थळावर िस द कर यात येईल.
2. ही िनयु ती आऊट सोिसग ऑफ िससोस पसन हणनु पणु पणे िन वळ ता पु या व पात राहणार आहे.
3. िनवड ये या कोण याही ट यावर अयश वी ठरले या उमेदवारांचया
् बाबतीत कोण याही कारचा
प यवहार के ला जाणार नाही.
4. उमेदवाराने या या उमेदवारी या संदभात कोणताही दबाव आण याचा य न के यास याची उमेदवारी
अपा ठरव यात येईल.
5. िनवड ि या झा यानंतर िकं वा िनयु तीनंतर कोण याही णी अजात व अजासोबत िदलेली मािहती
अगर कागदप े खोटी सादर के याचे िकं वा खरी मािहती दडवनु ठेव याचे नंतर िनदशनास आ यास या
उमेदवाराची उमेदवारी/िनयु ती र कर यात येईल.
6. अंतीम िनवड झाले या उमेदवाराची िनवड कोण याही तरावर र कर याचे अिधकार िज हािधकारी
यांचे राहतील. तसेच िनवड झाले या उमेदवारास िनयु ती देणे िज हािधकारी यांना बंधनकारक राहणार
नाही.
7. अंतीम िनवड झाले या उमेदवारास िनयु ती दे याचे झा यास िज हािधकारी, नांदेड यांचे कायालयात
िनयु ती दे यात येईल. उमेदवारास महारा आप ती धोके यव थापन काय म अंतगत िज ात
राबिव याचे िज हा, तालुका व गावपातळीवर आराखडे िनम ती, िविवध अिधका-यांचे िश ण व उ ोधन
तसेच वेगवेग या तरावर जनजनगतृ ी करणे व या काय माअंतगत िज हािधकारी व िनवासी
उपिज हािधकारी यांनी िदले या िनदशानुसार काम करणे बंधनकारक राहील.
8. अंतीम िनवड झाले या उमेदवाराने याचे िनयु ती आदेश ा त झा या या िदनांकापासनु 7 िदवसाचे
आत िनयु ती या िठकाणी वखचाने जू होणे अिनवाय आहे. अ यथा याची िनयु ती आपोआप र
होईल व ते पढु ील िनयु तीस अपा ठरतील. तसेच िनवड सिु चतील ित ा यादीनस
ु ार पढु ील पा
उमेदवारास िनयु ती िदली जाईल.
9. मुळ माणप ाची खातरजमा के यानंतर िनवड झाले या उमेदवारास िनयु ती या िठकाणी जू क न
घे यात येईल.
10. उमेदवारास िनयु ती िद यानंतर चा र य व पणु पडताळणी अहवाल असमाधारकारक अस यास िनयु ती
र कर यात येईल.
9. िवषेश सुचना:1. उमेदवाराने सोबत या नमु यातील अज ए-4 साईज या पांढ-या कागदावर टंकिलखीत/ह तिलखीत क न
मा.िज हािधकारी तथा अ य िज हा िनवड सिमती, िज हािधकारी कायालय, नांदेड या प यावर
िद.18/05/2020 पयत पोहचेल अशा रतीने पो टा ारे अथवा सम पाठवावेत. उिशराने ा त झाले या
अजावार िवचार कर यात येणार नाही. अजा या पाक टावर ठळक अ रात पदाचा उ लेख करावा. जािहरात
व अजाचा नमुना या कायालयाची वेब साईट www.nanded.nic.in वर उपल ध राहील.

2. जािहराती पवु व जािहरातीम ये िदले या मुदतीनंतर ा त तसेच अपणु , अधवट र या भरलेले, चक
ु चे
भरलेले अज वा काही टु ी आढळुन आ यास अज िवचारात घेतले जाणारे नाहीत. व याबाबत कोणतेही प
यवहार के ले जाणार नाही.
3. अज के ला अथवा िवहीत अहता धारण के ली हणजे मल
ु ाखतीचा अथवा िनयु तीचा ह क ा त झाला असे
नाही.
4. भरती ि येसंदभात यायालयीन दा याचे काय े नांदडे राहील.
5. पा ठरले या उमेदवाराची यादी िज हािधकारी कायालय,नांदेड यांचे नोटीस बोडावर व
www.nanded.nic.in या संकेत थळावर िस द कर यात येईल. पा उमेदवाराची मुलाखत
िद.26/05/2020 रोजी सकाळी 11.00 वा. िज हािधकारी कायालय, नांदेड येथे घे यात येईल.
6. एक अथवा सव अज नाकार याचा, िनवड ि येत वेळेवर होणारा बदल तसेच अंितम िनणय इ यादी बाबतचे
संपणु अिधकार िज हािधकारी तथा िज हा िनवड सिमती नांदडे यांना राहील.
वा रत/िज हािधकारी तथा अ य
िज हा िनवड सिमती, नांदेड

िज हा आप ती यव थापन अिधकारी पदासाठी
अजाचा नमनु ा
उमेदवाराचा
पासपोट साईजचा
फोटो अिधका-याने
सा ांिकत के लेला

ित,
मा.िज हािधकारी तथा अ य ,
िज हा िनवड सिमती, नांदेड.
शासक य ईमारत, विजराबाद, नांदेड
पदाचे नाव:- िज हा आप ती यव थापन अिधकारी
(ता परु या व पात, 31/03/2021 पावेतो कालावधी राहील)
जािहरात मांक-----------------------------------------------------------1. संपुण नाव............................................................................................
अडनाव
वत:चे नाव
वडील/पतीचे नाव
2. प यवहाराचा प ता ..............................................................................
..............................................................................
3. दरु वनी व मोबाईल मांक......................................................................
4. िलंग:-

(पु ष)

5. अजदाराची ज मतारीख (शालांत

/

( ी)

माणप ानस
ु ार)..........................................

6. िद.10/12/2020 रोजी वय ............वष.............मिहने................िदवस
7. वैवािहक ि थती:-

(िववािहत) / (अिववािहत)

8. महारा ाचा रिहवासी आहे काय:-

होय / नाही
(लागु नसेल ते खोडावे)

10. शै णीक अहता अनभ
ु व:अ. . मंडळ/िव ािपठाचे नाव
1
2
3
4
5
6

परी ेचे नाव

उ तीण वष

िवषय

ट के वारी

10 अ. भाषेचे ान11. पुवानुभव (शासक य/खाजगी)
कायालयाचे नाव व प ता

धारण के लेले पदनाम

नोकरीचा कालावधी

(पवु ानभु व अस यास संबंधीत कायालयाचे/सं थेचे दाखला/ माणप जोडणे आव यक आहे.)

11 अ. आप ती यव थापनातील अनुभव :कायालयाचे नाव व प ता

धारण के लेले पदनाम

नोकरीचा कालावधी

(संबंधीत कायालयाचे/सं थेचे दाखला/ माणप जोडणे आव यक आहे.)

पा ते या अटी व शत मला मा य असनु या अटी व शत चा भंग के यास भरती या कुठ याही ट याम ये
माझी उमेदवारी र होईल याची मला जाणीव आहे. अजात नमुद के लेली मािहती मा या मािहती माणे खरी आहे.
या पदासाठी िवहीत के लेली शै णीक अहता आिण अनभु व मा याकडे आहे. मी असे माणीत करतो / करते क ,
वर िदलेली मािहती खोटी व चक
ु ची आढळुन आ यास खोट्या मािहती या आधारे िमळालेली उमेदवारी िकं वा
िनवड / िनयु ती र हो यास बा य राहील. याबाबत माझी कोणतीही त ार राहणार नाही.

अजदाराचे नाव व सही

लहान कुटूंबाचे ित ाप
मी

ी/ ीमती ........................................................................... वय ...............वष,

राहणार......................ता...................... ी/ ीमती........................................................यांचा मल
ु गा/
मुलगी या ारे असे जािहर करतो/करते क , मी.................................या पदासाठी अज दाखल के ला आहे.
आज रोजी मला.....................(सं या) इतक

ात मुले आहेत. यापैक िद.28 माच 2005 यानंतर

ज माला आले या मल
ु ांची सं या ................ आहे. (अस यास ज म िदनांक नमदु करावा
ात मल
ु ांची सं या दोन पे ा अिधक असेल तर िद.28 माच 2005 व त ंतर ज माला आले या मल
ु ांमळ
ु े
या पदासाठी अनह ठरिव यास पा होईल.
अजदाराचे नाव व सही
िद. / /2020
िठकाण:-

